Rammeaftale om kommunal podning for
COVID-19 af borgere og medarbejdere på
kommunale plejecentre, bosteder, og
institutioner ifm. beredskab ved smitteudbrud

Dato: 22. juni 2021

Baggrund for rammeaftalen
Aktuelt arbejdes der på en nedskalering af den nationale testkapacitet.
Nedskaleringen vil forventeligt indebære en gradvis udfasning af
hurtigtestkapaciteten samt en mindre tilpasning af PCR-testkapaciteten
frem mod omstilling til epidemiovervågning.

E-mail: mlysd@regionsjaelland.dk

Sekretariat og udvalgsbetjening
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf.: 70155000
mlysd@regionsjaelland.dk

Alle kommuner tilsluttede sig i februar-marts en rammeaftale, som gav
kommunerne mulighed for selv at pode borgere og medarbejdere på
kommunale institutioner, som er henvist til screening i forbindelse med
smitteopsporing eller systematisk test som led i smitteopsporing af
COVID-19. Kommunerne begynder nu gradvist at udfase systematisk
test og screening af personale.
Den samlede reduktion i testkapaciteten udfordrer vores mobile
testkapacitet og danner baggrund for denne rammeaftale.
Tilslutning til rammeaftalen er frivillig. Rammeaftalen fungerer som et
supplement til eksisterende aftaler, og omhandler alene smitteopsporing,
screeninger hver 7 dag ved enkelte smittede. Regionen kan medvirke ved
udbrudshåndtering. Dels i testcentre hvor vi kan modtage nære kontakter
i forbindelse med udbrudshåndtering. Og dels i situationer, hvor
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at der laves en konkret
udbrudshåndtering ud fra et forsigtighedsprincip.

Side 1

Region Sjælland vil uagtet om kommunerne tilslutter sig rammeaftalen, fortsat tilbyde
smitteopsporing og testfaciliteter.

Rammeaftale
Denne aftale har til formål at bidrage til at opretholde en mindre testkapacitet tæt på borgere og
medarbejdere på kommunale institutioner.
Aftalen giver kommunerne mulighed for selv at pode borgere og medarbejdere på kommunale
institutioner ved mistanke om COVID-19. Aftalen dækker alene PCR-tests. Aftalen giver også
de kommunale fritvalgsinstitutioner, som i dag har en podeenhed mulighed for selv at pode
borgere og medarbejdere.
Rammeaftalen omfatter borgere og medarbejdere, som henvises til screening og systematisk test
i forbindelse med udbrud af COVID19. Borgere og medarbejdere, som udviser symptomer på
Coronavirus, isoleres, nærkontakter identificeres og isoleres og testes efter gældende praksis.
Det er Region Sjælland der har ansvaret for, at borgere der henvises af sundhedsfaglig personale
(autoriseret sundhedspersonale som fx hygiejnesygeplejerske, SOSU-assistent mv), får foretaget
podning. Det kan ske ved udekørende testbil, eller ved særaftale på testcenter, via:
mobileenheder_test@regionsjaelland.dk
Tlf: 93568000
Hvis kommuner ikke tilslutter sig aftalen, vil regionen naturligvis fortsat foretage podning i
disse kommuner/kommunale fritvalgsinstitutioner i henhold til procedure for almindelig
smitteopsporing blandt kommunale medarbejdere via testenheder og udekørende funktioner.
Organisering
Kommunerne fastholder i mindre skala podeenheder eller udekørende kommunale teams der
foretager podninger for COVID-19.
Kommunen stiller medarbejdere til rådighed og afholder lønudgifter.
Region Sjælland sikrer levering af prøvekits og afholder udgifter hertil. Prøvekits består af
matrixglas, sprit swaps, tungespatler, rags til prøvetagning og transportkasser. Kommunerne
stiller værnemidler til rådighed.
Den enkelte kommune sikrer levering af prøvemateriale til et af Region Sjællands faste test
steder:






Roskilde: Køgevej 167, 4261 Gadstrup
Holbæk: Rebslagervej 15, 4300 Holbæk
Næstved: Grimstrupvej 185, 4700 Næstved
Slagelse: Skovvejen 48, 4200 Slagelse
Maribo: C.E Christiansensvej 12, 4930 Maribo

Side 2



Nykøbing Falster: Århusvej 38, 4800 Nykøbing Falster

Aktuelle åbningstider findes på:
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/Sider/default.aspx
Procedure, udstyr og aflevering af prøverne
Test igangsættes og svar afgives i henhold til den imellem parterne aftalte procedure, som følger
Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer.
Hvis kommunen er omfattet af aftalen, kontakter kommunen Region Sjællands test sted (samme
kontakt som ved systematisk test af egne medarbejdere) med henblik på aftale om levering af
prøvekits fra nærmeste faste Region Sjælland Test sted, og Region Sjælland sikrer den praktiske
bestilling af transport og levering af prøvekits.
Kommunen sikre transport af udførte prøver til testenheder.
Udstyr til podning kan fremsendes af regionen til de kommunale leveringssteder som anvendes i
forbindelse med systematisk test.
Rammer og ikrafttrædelse
Der er tale om en midlertidig aftale indgået i forbindelse med den aktuelle COVID-19 epidemi i
Danmark.
Rammeaftalen træder i kraft, når kommunen har bekræftet tilslutning til aftalen via mail. Det er
en frivillig aftale, som kan tiltrædes af de enkelte kommuner.
Rammeaftalen erstatter Rammeaftale om kommunal podning for COVID-19 af borgere og
medarbejdere på kommunale plejecentre, bosteder, og institutioner ifm. beredskab af
11.december 2020.
Parterne kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Aftalen er senest revidere den 8. juni 2021
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